Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.3.2015
Program :
1./ Otvorenie
2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
3./ Kontrola plnenia uznesení
4./ Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách v roku 2014
5./ Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2015
6./ Návrh programového rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 – prejednanie, schválenie
/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o dočasnom obmedzení užívania pitnej
vody – prejednanie, schválenie – vypustené z programu uznesením č. 32/2015
/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp –
prejednanie, schválenie – vypustené z programu uznesením č. 32/2015
7./ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
8./ Stanovenie poplatkov v materskej škole a ŠKD na 1 dieťa
9./ Schválenie zloženia redakčnej rady
10./ Správa starostu obce
11./ Diskusia
12./ Schválenie uznesení
13./ Záver
Prítomní : Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš, Róbert Fogaš, Ľudovít Gunár,
Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona a PhDr. Juraj Zsiga.
B.c. Eva Kovácsová – ospravedlnená neprítomnosť.
Prítomný hlavný kontrolór obce : Ing. Oto Badín
1./ Otvorenie previedol starosta obce, privítal poslancov a obyvateľov obce a oboznámil
prítomných s programom zasadnutia. Zároveň informoval prítomných, že na základe
konzultácie na pracovnom stretnutí poslancov OZ dňa 30.3.2015, Návrhy všeobecne
záväzných nariadení č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody a VZN č. 3/2015
o zneškodňovaní obsahu žúmp, sa z programu rokovania vypúšťajú, nakoľko je potrebné ich
doplniť a rozšíriť obsah.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 32/2015.
2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to : PhDr. Juraj Zsiga a Róbert Darvaš.
Starosta obce určil návrhovú komisiu v zložení : predseda komisie – Ing. Ladislav Katona,
členovia komisie – Iveta Breznayová a Róbert Fogaš.
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K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 33/2015.
3./ Kontrola plnenia uznesení
Správu o kontrole plnenia uznesení predložil hlavný kontrolór obce Ing. Oto Badín
v nasledovnom znení : na zasadnutí OZ dňa 28.1.2015 boli prijaté nasledovné uznesenia : od
č. 1/2015 po č. 19/2015 sú splnené, resp. sa plnia priebežne. K uzneseniam č. 20/2015,
21/2015, 22/2015 a 23/2015 hlavný kontrolór uviedol, že tieto boli ako informácie v zmysle
prijatej smernice OZ z roku 2009. V prípade, že sa s touto smernicou toto zastupiteľstvo
nestotožňuje, je potrebné smernicu prepracovať a v tomto smere je tiež potrebné zmeniť aj
rokovací poriadok. Uznesenia č. 24/2015, č. 25/2015 a č. 26/2015 sú splnené, uznesenie č.
27/2015 nebolo prijaté a uznesenia č. 28/2015, 29/2015, 30/2015 a 31/2015 sú splnené.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 34/2015.
4./ Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách v roku 2014
Správu predložil hlavný kontrolór obce Ing. Oto Badín v nasledovnom znení :
Na základe zákona č. 369/1990 Zb. § 18 f, ods. e predkladám správu o kontrolnej činnosti
za rok 2014. Kontroly boli robené na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. a II.
polrok 2014, doplnená ďalšími požiadavkami OZ.
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 bol zverejnený na informačnej tabuli v obci dňa
18.12.2013 a schválený na OZ dňa 26.3.2014 uznesením č. 6/2014. Plán kontrolnej činnosti
na II. polrok bol zverejnený na informačnej tabuli dňa 22.5.2014 a schválený na OZ dňa
24.6.2014 uznesením č. 3/2014. Správy o kontrolnej činnosti boli realizované v zmysle
zákona č. 502/2011 v znení ďalších doplnkov /Zákon o finančnej kontrole a vnútornom
audite/. Okrem plánovaných kontrol boli realizované aj kontroly uložené obecným
zastupiteľstvom.
V priebehu roka boli realizované nasledovné úlohy :
- Správa o vykonaných kontrolách za rok 2013. Uznesenie č. 9/2014
- Kontrola plnenia uznesení z jednotlivých zasadnutí OZ predkladané mesačne na OZ
- Kontrola plnenia uznesení za predchádzajúce volebné obdobie 2007 – 2010. Kontrola
plnenia jednotlivých uznesení bola predložená všetkým poslancom písomne, kde boli
doporučené uznesenia na vypustenie zo sledovania pre neaktuálnosť. Uznesenie č. 9/2014.
- Samostatne bola spracovaná správa o kontrole uznesení za volebné obdobie 2010 – 2013.
- Na základe zákona č. 369/1990 Zb. bolo spracované odborné stanovisko k návrhu rozpočtu
na rok 2014 a k výhľadovým rozpočtom na roky 2015 a 2016 /uznesenie č. 4/2014/. Po
dopracovaní rozpočtu a jeho rozpracovaní na jednotlivé programy, bol schválený programový
rozpočet.
- Bolo spracované odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013, kde bolo
doporučené schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad /uznesenie č. 34/2014/.
- V máji bol spracovaný plán kontrolnej činnosti na II. polrok, ktorý bol vyvesený dňa
22.5.2014 a schválený na OZ dňa 24.6.2014 uznesením č. 36/2014
- Začiatkom roka 2014 boli prekontrolované použitie čerpania dotácií pre spoločenské
organizácie, pridelené od obce , a to : Klub dôchodcov – 700.- Eur, Jednota dôchodcov –
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700.- Eur, Krh. Fit Kul – 500.- Eur, ZO Csemadok – 1.000.- Eur a Futbalový klub – 11.500.Eur. Uvedené organizácie čerpané prostriedky použili v zmysle platnej smernice.
- Na každom zasadnutí OZ boli predkladané výsledky plnenia uznesení z predošlého OZ
- Na základe plánu kontrolnej činnosti bola urobená kontrola finančných dokladov, výberovo
bol kontrolovaný mesiac apríl. Boli prekontrolované faktúry, ich úhrady, finančné operácie
pre platby v hotovosti, kde sa jedná o platby hlavne od občanov. Jednotlivé operácie sú
vedené v zmysle zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve. Jednotlivé čerpania sú realizované
v zmysle rozpočtu obce schváleného OZ.
- Na základe plánu kontrolnej činnosti bola urobená kontrola používania osobných
motorových vozidiel, kde bolo prijatých 5 opatrení na zlepšenie vyhodnocovania. Hlavne je tu
potrebné spracovať novú smernicu. Pri kontrole boli zainteresovaní oboznámení s programom
kontroly aj s predložením podkladov na kontrolu.
- Kontrola vyberania poplatkov za TKO k 30.9.2014. Pri kontrole bol predložený program
kontroly, kde jeden z bodov bola aj kontrola plnenia prijatých opatrení z predchádzajúcej
kontroly. Najdôležitejším bodom je neustála nevymožiteľnosť výberu daní a poplatkov za
TKO. Neplatiči sú písomne vyzývaní na platenie, napriek tomu je vysoké neplnenie. Niektorí
občania na základe upozornení začali splácať poplatky za predchádzajúce roky, ale nesplácali
nové. Stav nedoplatkov k začiatku roka 2014 bol 33.215,51 Eur. Celkový predpis na rok je
59.492,87 Eur, s nedoplatkami je to 92.708,3 Eur.
- Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 bola urobená kontrola nájomných
zmlúv od obce. Na základe predložených podkladov – nájomných zmlúv, ktoré sú zverejnené
aj na internete, bola vypracovaná správa o kontrole nájomných zmlúv v počte 15, z ktorých 5
sú bez úhrady a sú pre spoločenské organizácie obce. Celkové príjmy z nájomných zmlúv sú
4.147,04 Eur.
- Dňa 10.12.2014 bol predložený plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015, ktorý bol
v uvedený deň zverejnený a dňa 28.1.2015 bol na OZ schválený /uzn. č. 5/2015/
- V priebehu mesiaca december 2014 boli prekontrolované predložené čerpania finančných
prostriedkov spoločenských organizácií.
- Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2015 nebolo spracované, nakoľko nebol
návrh rozpočtu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 35/2015.
5./ Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2015
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. § 18 f, ods. c,
k rozpočtu obce na rok 2015 a programového rozpočtu na roky 2016 – 2017, predložil hlavný
kontrolór obce Ing. Oto Badín v nasledovnom znení :
Rozpočet obce je spracovaný v zmysle zákona č. 523/2004 Zb., 583/2004 Zb. a ďalších
zákonov a predpisov, ako aj vyhlášky MF SR č. MF/010175/2004 – 42 zo dňa 8.12.2004.
Obec v zákonnej lehote do 31.12.2014 nespracovala rozpočet na rok 2015.
Za obdobie prvých troch mesiacov sa v zmysle zákona 583/2004 Zb. a ďalších predpisov
obec riadila podľa § 11 uvedeného zákona rozpočtovým provizóriom.
3

Zostavenie a členenie predloženého návrhu rozpočtu bolo robené v nadväznosti na
rozpočet roku 2014 a dosiahnutých výsledkov v roku 2014. Pri tvorbe rozpočtu boli
rešpektované vzájomné súvislosti na nutné náklady na energie a celkovú činnosť obecného
úradu. V rozpočte sú zohľadnené krytia všetkých záväzkov, pohľadávok a iných ustanovení,
vyplývajúcich zo záväzných predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení v zmysle § 10 zákona č. 583/2004 Zb. na :
A./ Bežné príjmy a bežné výdavky
B./ Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
C./ Finančné operácie
Bežné príjmy sú vo výške 1,627.369,- Eur a sú tvorené z :
- výnosov daní z príjmov
- príjmy z prenajatých pozemkov a budov
- miestne poplatky za TKO a dane
- iné služby vykonávané obcou
- pohľadávky, nedoplatky za dane a TKO
- ďalšie nedaňové príjmy, ako transfery zo štátneho rozpočtu, ktoré tvoria viac ako polovicu
celkovej časti príjmov obce.
Celkove je rozpočet spracovaný ako prebytkový o 12.011,- Eur.
Bežné výdavky sú špecifikované podľa jednotlivých programových častí do 11 programov.
Celkové bežné výdavky sú vo výške 1,595.220,- Eur. Členenie je rozdelené tak, aby bol
zaručený nerušený chod obce. Jednotlivé požiadavky boli prerokované na finančnej komisii
na viacerých zasadnutiach v priebehu mesiaca február a marec v roku 2015, tu boli
zohľadnené rozhodujúce požiadavky a zaradené do jednotlivých programov. Vo výdavkoch
sú zahrnuté aj finančné prostriedky pre školy, a to vo výške 890.674,- Eur, čo tvorí viac ako
polovicu výdavkov.
Príjmy na daniach sú počítané v plnej výške úhrad podľa platobných výmerov a tiež aj
vymoženie všetkých nedoplatkov za minulé roky, čo je pre ďalšie roky nereálne. Obdobná
situácia je aj pri príjmoch za TKO, kde nedoplatky za predchádzajúce roky sú tak vysoké
/27.856,- Eur/, ako je predpis na rok 2015. Pri výbere stočného, príjmy dosahujú len 53,14 %
z celkových nákladov na prevádzku ČOV i napriek zvýšeniu poplatku za stočné. Táto
prevádzka je značne stratová a vyžaduje si ďalšie náklady. Najvhodnejšie by bolo dať ČOV
do správy VVS.
Kapitálové príjmy a výdavky:
- Príjmy : 11.868,- Eur sú z predaja pozemkov, grantov na získaný projekt – Zberný dvor.
- Výdavky : 106.540,- Eur tvoria sa z prijatých projektov – nakladanie s odpadmi, kanalizácia
a ČOV, jednoduché pozemkové úpravy, kamerový systém, rekonštrukcia cesty, pripravovaný
projekt prístavby MŠ 5% spoluúčasťou.
Celkový programový rozpočet je spracovaný do 11 programových celkov a nadväzuje na
spracovanú tabuľkovú časť finančného rozpočtu. V predloženom programovom rozpočte sú
rozpísané cielene použité finančné prostriedky, ako aj ich príjem.
Celkový rozpočet je spracovaný ako prebytkový o 12.011,- Eur podľa nasledovnej tabuľky :
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Rok 2015
Príjmy
Výdaje
Rozdiel
Bežné
1,627.369,1,595.220,+ 32.149,Kapitálové
11.868,106.540,- 94.672,Fin.operácie
75.134,600,+ 74.534,Spolu :
1,714.371,1,702.360,+ 12.011,Rozpočet bol zverejnený od 16.3.2015.
V dôsledku toho, že boli splnené zákonom stanovené opatrenia na prijatie rozpočtu na rok
2015, hlavný kontrolór doporučuje schváliť rozpočet na rok 2015 a taktiež doporučuje
predložené návrhy rozpočtov na rok 2016 a 2017 brať na vedomie.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 36/2015.
6./ Návrh programového rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 – prejednanie, schválenie
Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že Návrh programového rozpočtu bol zverejnený
dňa 16.3.2015 po dobu zákonom stanovenej lehoty a bol prejednaný na zasadnutiach
finančnej komisie. V danej lehote neboli k Návrhu programového rozpočtu podané žiadne
pripomienky.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 37/2015.
7./ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že mandát hlavného kontrolóra obce končí koncom
mája 2015. V zmysle § 18 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce. Tento
bod bol prejednaný aj na pracovnom stretnutí poslancov dňa 30.3.2015, kde sa určili
podmienky pre voľby hlavného kontrolóra obce na nasledujúce šesťročné obdobie.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 38/2015.
8./ Stanovenie poplatkov v materskej škole a ŠKD na 1 dieťa
Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že nasledovný návrh : 7,- Eur na 1 dieťa v materskej
škole a poplatok vo výške 2,- Eur za 1 dieťa v ŠKD, bol prejednaný na pracovnom stretnutí
poslancov.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 39/2015.
9./ Schválenie zloženia redakčnej rady
Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že redakčná rada, resp. jej členovia, boli prejednaní
v spolupráci s kultúrnou komisiou a starostom obce. Návrh zloženia redakčnej rady bol
predložený poslancom na pracovnom stretnutí. Na základe toho doporučuje schváliť redakčnú
radu v zložení : Mgr. Ladislav Molnár, Mgr. Ladislav Mikula a Peter Kmotrík.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 40/2015.
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10./ Správa starostu obce
Starosta obce podal správu o činnosti za obdobie od predchádzajúceho zasadnutia OZ
/28.1.2015/ nasledovne :
- Obci bola doručená Petícia na pozastavenie prác na stavbe Základňovej stanice na hradnom
kopci spoločnosťou NEVITEL. Na základe obcou postúpenej Petície na Okresný úrad Košice,
odbor výstavy a bytovej politiky a na základe podnetu petičného výboru, bol vykonaný štátny
stavebný dohľad dňa 6.3.2015. Na základe zistených skutočností Okresným úradom Košice,
odbor výstavby a bytovej politiky, bolo menovaným orgánom uložené príslušnému
stavebnému úradu – Obci Krásnohorské Podhradie – bezodkladné zastavenie stavebných prác
do doby vydania rozhodnutia Okresného úradu Košice, odboru výstavby a bytovej politiky.
- V rámci aktivačných prác sa pokračuje v údržbe miestnych komunikácií, ako aj verejných
priestranstiev, čistia sa verejné priestranstvá.
- Od 19.3.2015 vykonáva v obci kontrolu aj najvyšší kontrolný úrad v trvaní 3 mesiacov.
- Správa finančnej kontroly Košice vykonáva vládny audit od 23.3.2015.
- Obec sa pripravuje na Retro – Majáles, ktorý sa uskutoční dňa 1.5.2015.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 41/2015.
11./ Diskusia
Diskusné príspevky prítomných občanov boli zamerané na problematiku ČOV
a kanalizácie. Nakoľko tieto body boli vyňaté z programu rokovania, starosta a poslanci
požiadali občanov na zaslanie otázok ohľadne tejto problematiky písomne na e-mailovú
adresu obecného úradu.
12./ Schválenie uznesení
Starosta obce požiadal Ing. Ladislava Katonu, predsedu návrhovej komisie, aby oboznámil
prítomných s prijatými uzneseniami :
Uznesenie č. 32/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 31.3.2015 so začiatkom
o 17,30 hod. aj s doplňujúcim návrhom vynechať body č. 7 a 8
Hlasovanie :
za : 8 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš, Róbert Fogaš,
Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona a PhDr. Juraj Zsiga/.
proti : 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Ing. Ladislav Katona –
predseda, členovia : Iveta Breznayová a Róbert Fogaš a berie na vedomie určených
overovateľov – PhDr. Juraj Zsiga a Róbert Darvaš
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Hlasovanie :
za : 8 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš, Róbert Fogaš,
Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona a PhDr. Juraj Zsiga/.
proti : 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 34/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
Hlasovanie :
za : 8 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš, Róbert Fogaš,
Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona a PhDr. Juraj Zsiga /
proti : 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o vykonaných
kontrolách v roku 2014
Hlasovanie :
za : 8 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš, Róbert Fogaš,
Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona a PhDr. Juraj Zsiga /
proti : 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu
obce na rok 2015
Hlasovanie :
za : 8 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš, Róbert Fogaš,
Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona a PhDr. Juraj Zsiga /
proti : 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet obce na rok 2015 a berie na vedomie
návrhy rozpočtov na roky 2016 a 2017
Hlasovanie :
za : 8 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš, Róbert Fogaš,
Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona a PhDr. Juraj Zsiga /
proti : 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí uznesením č. 38/2015, zo dňa 31.3.2015
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Vyhlasuje
v zmysle § 18a ods. 2. Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov 26. máj 2015 za deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Krásnohorské
Podhradie na 0,25 úväzok /10 hodín týždenne/ na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Krásnohorskom Podhradí.
Určuje
požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra :
Kvalifikačné predpoklady
- ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie,
- vítané je ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa právnického, alebo ekonomického
smeru,
- vítaná je znalosť maďarského jazyka
Náležitosti prihlášky, ktoré musí obsahovať :
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj /mail, telefón/
-súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom vykonania voľby hlavného
kontrolóra na rokovaní OZ
- údaj o dosiahnutom najvyššom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu
o dosiahnutom vzdelaní, resp. iné doklady o ďalšom vzdelaní
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej pozície
- výpis z registra trestov nie starší, ako 3 mesiace
Termín doručenia prihlášky :
12. máj 2015 do 15,00 hod. poštou, alebo osobne,
v zalepenej obálke s označením :
„ Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať „
na adresu :
Obec Krásnohorské Podhradie, Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie
Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí v časovom rozsahu maximálne
5 minút.
Hlasovanie :
za : 8 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš, Róbert Fogaš,
Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona a PhDr. Juraj Zsiga /
proti : 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 39/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poplatok za MŠ v čiastke 7,00 Eur na 1 dieťa na jeden
mesiac, ďalej schvaľuje poplatok za ŠKD v čiastke 2,00 Eur na 1 dieťa na jeden mesiac
Hlasovanie :
za : 8 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš, Róbert Fogaš,
Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona a PhDr. Juraj Zsiga/
proti : 0
zdržal sa : 0
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Uznesenie č. 40/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje redakčnú radu v zložení : Mgr. Ladislav Mikula, Mgr.
Ladislav Molnár a Peter Kmotrík
Hlasovanie :
za : 7 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš, Róbert Fogaš,
Ľudovít Gunár, Ing. Ladislav Katona a PhDr. Juraj Zsiga /
proti : 0
zdržal sa : 1 /Štefan Kún/

Uznesenie č. 41/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce
Hlasovanie :
za : 8 / Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Róbert Darvaš, Róbert Fogaš,
Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ing. Ladislav Katona a PhDr. Juraj Zsiga /
proti : 0
zdržal sa : 0
13./ Záver
Starosta obce po prejednaní všetkých bodov zasadnutia OZ
prítomným za účasť a ukončil rokovanie OZ.

Peter Bollo
starosta obce

Trvanie rokovania OZ : od 17,30 hod. do 18,30 hod.
Overovatelia :
PhDr. Juraj Zsiga
Róbert Darvaš
Zapisovateľ :
Eleonóra Houzarová
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poďakoval všetkým

